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SLOVENSKYSLOVENSKYSLOVENSKYSLOVENSKY    AAAA555500000000----AAAA555500000000PPPPlllluuuussss    
A500 - A500 Plus klávesnice 

 

Vlastnosti 

16 znakový, 2 riadkový displej. Micro flash pre vlastný update. Vstup T1 (4K7 resistor, referencia na negatívny). 

Vstup T2 sa nevyužíva. 20 pracovných tlačidiel.  
 

Kompatibilita 

Xtream séria (od verzie V1.2q2), Capture 
 

Inštalácia 

Pripojte ICE klávesnicu pomocou plochého kábla v balení. Overte sériové číslo na doske plošných spojov. 
 

Východzie naprogramovanie 

1=ADDR (adresa): 1 

2=Tamper: Povolený 

3=Mode: Xtream 
 

Nastavenie vlastností 

Pre vstup do menu modifikácií postupujte nasledovne: 

a. Stlačte naraz "CLR" a "ESC". Klávesnica zobrazí informácie: model, verziu firmaware a adresu. 

b. Keď potvrdíte stlačením "ENTER" klávesnica si vyžiada zadanie odblokovacieho kódu "Enter Unlock Code for 

Config". 

c. Zadajte kód "9698" a klávesnica zobrazí "1=ADDR, 2=TAMPER, 3=MODE". 

d. Zadajte zadajte číslo parametra pre vstup do jeho konfigurácie. 

 1=ADDR: vyberte adresu od 1 do 16 pomocou tlačidiel "ON" a "OFF". Keď je adresa vybraná potvrdte 

stlačením "ENTER" a vráťte sa do menu. 

 2=TAMPER: pomocou "CLR" je možné zmeniť parametre, cez "ENTER" pre potvrdenie a vrátenie sa do 

menu. 

 3=MODE: Nemente výrobné nastavenia. 

e. Pomocou "ESC" pre odchod z menu 
 

 

 

 

 

 
 

  

Výmena farebného krytu 

- Metóda 1 (Externá). Pre 

výmenu transparentného 

krytu zatlačte na hrany, 

aby došlo jemnému 

ohnutiu, čím sa dostanú 

úchyty von z pôvodných 

polôh (začnte na pravej 

strane s úchytmi 1, 2, 7, 8 

a potom na ľavej strane 3, 

4, 5, 6. 

Výmena farebného krytu 

- Metóda 2 (Interná). Na 

odstránenie 

transparentného krytu 

použite 5mm šraubovák 

na uvoľnenie 

zaháčknutých úchytov 

(pokračujte postupne po 

jednom úchyte a zároveň 

zatláčajte na kryt). 

Pokračujte podľa číselnej 

indikácie od 1 po 8.  
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Napájanie musí byť zabezpečené z nízkonapäťového bezpečného obvodu s obmedzením napájania 

charáneného poistkou. 
 

Inštalácia a servis musia byť vykonávané kvalifikovanou osobou. 
 

AVS ELECTRONICS S.p.a.  si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. 

 

Otvor pre montáž na 

stenu 

Otvory k uchyteniu na 

box 503. 

. 

SPK svorky: pre 

pripojenie ku SPK 

svorkám na ústredni za 

účelom použitia audia. 

MIC: budúce použitie  

Slúži na otvorenie 

klávesnice po vybratí 

skrutiek "A", uvolnite 

háčiky v medzierkach na 

spodnej strane pomocou 

slabého zatlačenia 5mm 

šraubovákom "B". 

Pritiahnite šróbmi k 

stene. 

 

Odolnosť voči vlámaniu - 

tamper mechanizmus. 

 

Miesto pre dosadnutie 

pružinky TAMPERU. 

+: napájanie plus 

DA a DB: sériové spojenie 

s ústredňou 

T2: nevyužité 

-: mínus 

T1: vstup vyvážený 

jednoducho alebo dvojito 

s 4K7 rezistormi. 

Bublinka pre vodorovné 

osadenie spodku 

klávesnice. 

Tlačidlo proti otvoreniu a 

odtrhnutiu. Pozícia 

pružinky TAMPERU musí 

dosadať na určené miesto 

na spodku klávesnice 

. 

Konektor na pripojenie 

reproduktoru (len 

A500Plus) 

Otvor pre fixáciu krytu 

skrutkou (2,9x9,5 skrutka) 


